WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI / KREDYTU

NR W SKOK:

Dane osobowe:
Nazwisko:

Imię:

Pesel:

Miejsce urodzenia:

Rodzaj dokument tożs.:

Seria i nr dok. tożs.:

Data ważności:

Obywatelstwo:

Dane teleadresowe:
Adres zameldowania:
Czas zameldowania pod obecnym adresem:
Adres korespondencyjny:
Numery telefonów kontaktowych:

Tel.dom.

Tel.kom.

WNIOSKOWANA KWOTA POŻYCZKI / KREDYTU

zł, OKRES SPŁATY:

MIESIĘCY

Termin płatności pierwszej raty:
Rodzaj pożyczki / kredytu:

konsumpcyjna / hipoteczna / konsplidacyjna / linia pożyczkowa / niekonsumencka

Przeznaczenie:
Forma zabezpieczenia - propozycja:

poręczenie osoby fizycznej / przewłaszczenie / hipoteka / lokata / inne

Forma wypłaty pożyczki / kredytu:

wypłata gotówką / przelew na rachunek ¹⁾

Dane o źródle oraz wysokościach uzyskanych dochodów:
Dochód z tytułu:

Dochody przedstawiono na:

Umowa / świadczenie do:
Nr NIP Pracodawcy:

Nazwa zakładu pracy:

Adres zakładu pracy:

Telefon do zakładu pracy:

Okres zatrudnienia:

Ilość osób zatrudnionych w zakładzie pracy:

Dochód netto:

Dodatkowy dochód:

Liczba osób uczestniczących we wniosku pożyczkowym / kredytowym:
Liczba dorosłych członków gospodarstwa domowego na utrzymaniu:
Liczba dzieci do 18 roku życia na utrzymaniu w gospodarstwie domowym:
Zobowiązania finansowe:
Rodzaj zobowiązania
*
*
*
*
*
*
*

Kwota pozostająca
do spłaty

Miesięczna
płatność

Spłata z
nowej
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

*

pożyczka / kredyt
rachunek odnawialny
karta kredytowa
poręczenie
alimenty
inne

Suma obciążeń głównego Kredytobiorcy i Współkredytobiorców:
Dodatkowe informacje:
Stan cywilny:
Wykształcenie:
Sektor gospodarki:

Rozdzielność majątkowa:
Zawód:
Posiadanie samochodu:

Status mieszkaniowy:

Status majątkowy:

Toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne:

nieruchomości/papiery wartościowe

TAK / NIE

Posiadam rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w banku / SKOK:
nr rachunku:
Posiadam rachunek bieżący (RB) w banku / SKOK:
nr rachunku:
Skąd wiem o SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu:
Co zdecydowało o wyborze oferty:
Oświadczam, iż
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa im. St. Adamskiego w Toruniu.
2. Dane są zbierane w związku ze świadczoną przez SKOK usługą i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością SKOK.
3. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w szczególności ich udostępnienie osobom trzecim współpracującym ze SKOK w celach związanych z
realizacją niniejszego wniosku, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Wyrażam zgodę na przechowywanie i powielanie dokumentów stwierdzających moją tożsamość w celu związanym z realizacją działalności SKOK.
6. Upoważniam SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu do weryfikacji danych zawartych w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach.
Ponadto:
7. Ja, niżej podpisany(a), działając na podstawie art. 24 ust. 1 i art.64 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych
gospodarczych, upoważniam SKOK do wystąpienia do biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21,
Europejski Rejestr Informacji Finansowych Biuro Informacji Gospodarczych SA z siedzibą w Warszawie, ul. Ludna 2 oraz - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
SA – InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Canaletta 4 o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
8. Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego („kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu(…) przedkłada (…) nierzetelne pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”)
oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane zgodne są ze stanem faktycznym.
9. Wraz z niniejszym wnioskiem o udzielenie pożyczki*/kredytu*/linii pożyczkowej* został mi doręczony wzorzec umowy (Regulamin udzielania kredytów i pożyczek
konsumenckich SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu*, Regulamin udzielania kredytów i pożyczek niekonsumenckich SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu*, Regulamin linii
pożyczkowej SKOK im. ST. Adamskiego w Toruniu*, Regulamin udzielana pożyczek i kredytów zabezpieczonych hipoteką*, wzór umowy pożyczkowej/kredytowej (kredyt
konsumencki)*, wzór umowy pożyczkowej/kredytowej (kredyt niekonsumencki)*, wzór umowy linii pożyczkowej*, wzór umowy pożyczki/kredytu zabezpieczonej
hipoteką*).

Oświadczam, że współmałżonek wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki/kredytu we wskazanej przeze mnie wysokości*(jeżeli dotyczy).
Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach stwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie
oświadczam, że zawarte we wniosku i załącznikach informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.

……………………………………………

………..…………………………………….…………………..

miejscowość, data

podpis Wnioskodawcy

Potwierdzam własnoręczność podpisu złożonego powyżej:
data i podpis pracownika SKOK przyjmującego wniosek

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego w Toruniu informuje , że odmowa udzielenia kredytu
konsumenckiego dokonana została między innymi na podstawie informacji zawartych w bazie danych Biura Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17a. Sprawdzenia danych można dokonać w drodze zapytania skierowanego bezpośrednio do bazy
danych.
……………………………………………
data i podpis Wnioskodawcy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego w Toruniu informuje , że odmowa udzielenia kredytu
konsumenckiego dokonana została na podstawie informacji zgromadzonych w wewnętrznym zbiorze danych SKOK.
……………………………………………
data i podpis Wnioskodawcy
1)

w przypadku przelewu pożyczki / kredytu na konto w banku operacja ta jest obciążona prowizją zgodnie z cennikiem

*niepotrzebne skreślić

